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CatholicCare Victoria là cơ quan dịch vụ xã hội của bốn giáo phận Công giáo ở Victoria, hỗ trợ các gia đình 
và cá nhân trong cộng đồng địa phương của chúng ta. Sứ mệnh của CatholicCare Victoria là trao quyền cho 
cộng đồng, xây dựng sức mạnh và khả năng phục hồi, đồng thời cho phép mọi người phát huy hết tiềm 
năng của mình và có cuộc sống một cách trọn vẹn. Một nhiệm vụ mà quý vị có thể giúp chúng tôi thực hiện 
được. 

Thế giới của chúng ta có rất nhiều người bị thiệt thòi và tổn thương. Nhưng Chúa Kitô hứa hẹn ban sự 

sống... và sự sống cho mọi người. Lòng tốt và lòng trắc ẩn của quý vị ngày hôm nay sẽ giúp những cư dân 

Victoria đang gặp khó khăn có thể có một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. 

Sự hảo tâm và rộng lượng của quý vị sẽ giúp những người đang rơi vào tình trạng mất việc làm, vô gia cư, 

có vấn đề về sức khỏe tâm thần, những gia đình đang gặp khó khăn trong mối quan hệ gia đình, những 

người trong bệnh viện và nhà tù, những người tị nạn mới đến, và những người đang gặp sự lo lắng, đau 

buồn và tổn thương về tâm lý. 

Hãy tiếp tục chia sẻ sứ mệnh của Chúa Kitô bằng cách quyên góp trong Buổi Cầu Nguyện Chủ Nhật của 

CatholicCare Victoria vào hôm nay. 

Quý vị có thể quyên góp bằng cách điền vào các phong bì có sẵn tại giáo xứ, hoặc bằng cách quyên góp trực 

tuyến qua trang mạng CatholicCare Victoria tại www.catholiccarevic.org.au hoặc bằng cách gọi đến văn 

phòng CatholicCare Victoria của miền Đông Melbourne. 

Thay mặt cho CatholicCare Victoria, chúng tôi cảm ơn quý vị đã thể hiện sự trung thành và lòng hảo tâm 

của mình đối với những người đang gặp khó khăn trong cộng đồng chúng ta. Cảm ơn quý vị đã giúp họ 

đánh đổi  cuộc sống đổ vỡ tổn thương bằng một cuộc sống trọn vẹn. 

 

 

 

 

 

 

  


